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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον πολίτη του Ισ−
ραήλ, ΛΕΩΝ Σαλώμ του Μωϋς, που κατείχε στο πα−
ρελθόν την ελληνική ιθαγένεια. 

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 133450/25601/23.12.2013 απόφαση 
του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4018/2011 
(ΦΕΚ 215/τ.Α΄/30.9.2011) «Αποκατάσταση θυμάτων Ολο−
καυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την Ελληνική 
Ιθαγένεια», έγινε αποδεκτό το από 20.3.2012 αίτημα του 
ΛΕΩΝ Σαλώμ του Μωϋς, που γεννήθηκε το έτος 1934 
στη Θεσσαλονίκη, για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

   (2)
 Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον πολίτη του Ισ−

ραήλ, ΜΟΡΔΟΣ Ιωσήφ του Αβραάμ, που κατείχε στο 
παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 133449/25599/23.12.2013 απόφαση 
του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4018/2011 
(ΦΕΚ 215/τ.Α΄/30.9.2011) «Αποκατάσταση θυμάτων Ολο−
καυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την Ελληνική 
Ιθαγένεια», έγινε αποδεκτό το από 20.3.2012 αίτημα του 
ΜΟΡΔΟΥ Ιωσήφ του Αβραάμ, που γεννήθηκε το έτος 
1930 στην Πάτρα, για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

    F
 (3)
 Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον πολίτη του 

Ισραήλ, ΜΠΙΤΡΑΝ Γιουσέφ του Μπαρούχ, που κατεί−
χε στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια. 

 Με την υπ’ αριθμ. Φ. 133405/25610/23.12.2013 απόφα−
ση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215/τ.Α΄/30.9.2011)«Αποκατάσταση θυ−
μάτων Ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την 
Ελληνική Ιθαγένεια», έγινε αποδεκτό το από 19.3.2012 
αίτημα του ΜΠΙΤΡΑΝ Γιουσέφ του Μπαρούχ, που γεν−
νήθηκε το έτος 1932 στη Θεσσαλονίκη, για κτήση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ 

   F 
(4)

 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 98816/556/27.1.2014 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του N. 2910/2001 
(91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
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που κυρώθηκε με το N. 3284/2004 (217 Α΄), του άρθρου 
22, παρ.1 του N. 3838/2010 (49 Α΄) και μετά το υπ’ αριθμ. 
52/9.10.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται 
δεκτή η από 22.10.2004 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΡΟΔΑΪ ΕΝΤΜΙΡ, ον. πατρός ΙΖΕΤ, γεν. 1.8.1976, στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 137573/142/27.1.2014 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθμ. 4/27.2.2013 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Διεύθυνσης Αστι−
κής Κατάστασης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, 
γίνεται δεκτή η από 23.2.2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΑΒΑΓΚΙΑΝ ΦΟΡΜΑΛΙΝΑ, ον. πατρός ΓΚΡΙΓΚΟΡ, γεν. 
22.5.1944, στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 139667/145/27.1.2014 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συ−
νοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθμ. 6/14.2.2013 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Διεύθυν−
σης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 23.12.2010 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΓΚΙΟΥΖΙ ΣΟΥΑΝΤΑ, ον. πατρός ΣΕΦΕΡ, γεν. 28.1.1955, 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 137668/134/27.1.2014 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συ−
νοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθμ. 36/23.1.2013 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Διεύθυν−
σης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Β΄ της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται δεκτή η από 17.2.2011 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΑΛ−ΣΑΓΙΕΝΤ ΑΛ−ΛΑΧΧΑΜ ΜΑΧΜΟΥΝΤ, ον. πατρός ΜΟ−
ΧΑΜΕΝΤ ΧΙΡ, γεν. 1.3.1974, στη ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 138200/33731/13/27.1.2014 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινω−
νικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αριθμ. 7/20.6.2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά−
φησης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται δεκτή 
η από 16.6.2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΜΕΜΑΓΚΑ ΓΙΟΥΛΙΑΝ, ον. πατρός ΧΑΚΙ, γεν. 30.10.1974, 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 139737/363/27.1.2014 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συ−
νοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 10/3.10.2012 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται δεκτή η από 15.7.2011 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: 

ΣΟΥΤΕΡ ΚΟΛΙΝ ΜΑΡΚ, ον. πατρός ΤΖΩΝ ΚΑΡΜΠΕΡΥ, 
γεν. 7.9.1955, στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
    F 

(5)
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.99747/33071/27.01.2014 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής 
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
N. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποί−
ηση τους με τις διατάξεις του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και 
του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η 
από 02.02.2009 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΚΕΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ον. πατρός ΒΟΡΙΣ γεν. 30.04.1972 στην 
Τουρκία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.10576/32861/27.01.2014 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής 
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
N. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 22.05.2012 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ον. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ γεν. 
03.06.1970 στην Ελλάδα για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.94253/32271/27.01.2014 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συ−
νοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 2910/2001 
(91 Α΄), των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του Ν. 3731/2008 
(263 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας, που κυρώθηκε με τον N. 3284/2004 (217 Α΄) και 
του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται 
δεκτή η από 23.06.2004 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ον. πατρός ΛΙΓΚΟΡ γεν. 23.02.1968 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 119641/32573/27.01.2014 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συ−
νοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 2910/2001 (91 
Α΄), των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του Ν. 3731/2008 (263 
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Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον N. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρ−
θρου 22 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η 
από 21.11.2002 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΑΚΟ ΑΛΚΕΤΑ ον. πατρός ΦΙΛΙΠΠΟΣ γεν. 28.04.1975 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 139277/33617/27.01.2014 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής 
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
N. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 11.07.2013 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΔΕΜΙΡΤΖΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 
γεν. 18.04.1960 στην Τουρκία για την απόκτηση της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

 Ο Γενικός Γραμματέας 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
  F 

     (6)
 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88731/249/21.1.2014 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθμ. 16/11.12.2012 πρα−
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, γίνεται δεκτή 
η από 18.4.2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΠΛΑΖΕΓΙΕΦΣΚΑ ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΕΥΑ ΜΟΝΙΚΑ, ον. πα−
τρός ΓΙΟΥΖΕΦ ΖΜΠΙΓΚΝΙΕΦ, γεν. 4.3.1974, στην Πολωνία, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 138204/33229/2013/21.1.2014 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοι−
νωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε 
με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 
υπ’ αριθμ. 7/11.4.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο−
γράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης, με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας (πλην της Περιφερειακής Ενό−
τητας Θεσσαλονίκης), γίνεται δεκτή η από 15.11.2011 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: 

ΝΑΤΡΟΣΒΙΛΙ ΝΙΝΟ, ον. πατρός ΓΚΟΝΤΕΡΤΖΙ, γεν. 
20.2.1969, στη Γεωργία, για την απόκτηση της Ελληνι−
κής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 139447/32298/2013/21.1.2014 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοι−
νωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αριθμ. 15/19.9.2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά−

φησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, γίνεται 
δεκτή η από 1.3.2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλο−
γενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΑΝΤΟΝΟΒΑ ΖΑΝΝΑ, ον. πατρός ΒΑΛΕΡΙΙ, γεν. 16.4.1980, 
στη Ρωσία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 139490/32301/2013/21.1.2014 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοι−
νωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αριθμ. 8/18.4.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά−
φησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, γίνεται δεκτή η από 1.8.2011 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΚΟΔΕΛΙ ΜΑΞΙΜ, ον. πατρός ΤΖΕΒΝΤΕΤ, γεν. 25.2.1975, 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 59277/32195/2013/21.1.2014 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής 
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 
του Ν.Δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
Ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το N. 3284/2004 (217 Α΄) και 
του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η 
από 8.9.1997 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΠΑΤΣΕΛΛΙ ΑΝΙΝΤΑ, όνομα πατρός ΜΠΑΪΡΑΜ, γεν. 
6.7.1965 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

 Ο Γενικός Γραμματέας 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
  F 

(7)
    Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών.

1.   Με την υπ’ αριθμ. Φ. 138607/30991/2013/21.1.2014 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινω−
νικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αριθμ. 2/27.2.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά−
φησης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται δεκτή η 
από 26.1.2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΚΡΙΖΑΝΟΒΣΚΑ ΠΟΥΛΙΑ, ον. πατρός ΓΙΟΥΡΙ, γεν. 
12.9.1973, στην Ουκρανία, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 139865/33164/2013/21.1.2014 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοι−
νωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 
υπ’ αριθμ. 34/5.12.2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολι−
τογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Δυτικής Αττικής και 
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Πειραιά, γίνεται δεκτή η από 12.7.2011 αίτηση πολιτο−
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΜΕΤΑΪ ΓΙΑΝΝΗ, ον. πατρός ΙΛΓΙΑΣ, γεν. 10.4.1971, στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 139931/33163/2013/21.1.2014 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινω−
νικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 
υπ’ αριθμ. 32/14.11.2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολι−
τογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Δυτικής Αττικής και 
Πειραιά, γίνεται δεκτή η από 16.3.2011 αίτηση πολιτο−
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΓΚΟΝΤΣΑΡΙΚ ΣΕΡΓΚΕΪ, ον. πατρός ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ, γεν. 
19.8.1967, στην Ουκρανία, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

 Ο Γενικός Γραμματέας 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
  F 

(8)
    Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 132914/374/27.1.2014 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη−
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθμ. 2053/14.6.2013 
(θέμα 6ο) πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγέ−
νειας, σύμφωνα με το οποίο έγιναν ομόφωνα αποδεκτές 
οι από 14.2.2012 αντιρρήσεις που υπέβαλε η κάτωθι, κατά 
του υπ’ αριθμ. 4/14.11.2011 πρακτικού της Επιτροπής Πο−
λιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται δεκτή η 
από 12.5.2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

AMΠΝΤΟΥΛΙΝΑ ΙΝΕΣΣΑ, όνομα πατρός ΜΑΝΣΟΥΡ, γεν. 
14.8.1974 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107341/34081/13/27.1.2014 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής 
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το 
N. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίη σή 
τους με τις διατάξεις του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του 
άρθρου 22, παρ. 1, του Ν. 3838/2010, τροποποιείται η υπ’ 
αριθμ. Φ. 107341/14177/18.6.2013 απόφαση πολιτογράφη−
σης, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1752/Β΄/18.7.2013, ως 
προς το κύριο όνομα του πατρός του ΣΑΪΝΤ ΒΙΚΤΩΡ 
από «ΦΟΥΑΝΤ ΜΟΑΟΥΑΝΤ» σε «ΦΟΥΑΝΤ».

 Ο Γενικός Γραμματέας 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

 (9)
    Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΙΜΠΡΟ ΛΕΩΝΙΔΑ, ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 139932/33104/2013/27.1.2014 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινω−
νικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αριθμ. 3/3.4.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη−
σης Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 20.2.2012 αίτηση πολιτο−
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΙΜΠΡΟ ΛΕΩΝΙΔΑ, ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, γεν. 9.2.1970, 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Γενικός Γραμματέας 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
  F 

(10)
    Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΜΑΞΟΥΤΙ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ον. πατρός ΕΝΤΜΟΝΤ.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.127864/32201/09.04.1990 απόφα−
ση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον N. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 18.11.2009 αίτηση πο−
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΜΑΞΟΥΤΙ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ον. πατρός ΕΝΤΜΟΝΤ γεν. 
09.04.1990 στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 438727 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
    F

(11) 
 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Φ. 119267/34238/04.10.2011 

απόφαση πολιτογράφησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. Φ. 119267/25016/22.01.2014 απόφαση 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσω−
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 9, παρ. 1 του Ν. 3284/2004, ανακαλείται η υπ’ 
αριθμ. Φ. 119267/34238/04.10.2011 απόφαση πολιτογρά−
φησης, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2549/07.11.2011 
(τ.Β΄), επειδή παρήλθε η προβλεπόμενη από το νόμο 
προθεσμία του ενός έτους από την ημερομηνία δημο−
σίευσης, χωρίς ο ομογενής αλλοδαπός υπο στοιχεία: 

ΚΩΤΣΗ ΚΛΕΪΝΤΙΣ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ γεν. 30.10.1981 
στην Αλβανία να δώσει τον όρκο του Έλληνα πολίτη.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ  
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